
 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 
ชมรมครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) 

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดท่ี 2 (1 พฤษภาคม 2555-31 ธันวาคม 2559)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง จ านวน 12 คน (ชัยภูมิ-นครราชสีมา-บุรีรัมย-์สุรินทร-์ศรีสะ
เกษ-อุบลราชธานี-อ านาจเจริญ-ยโสธร-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร)  
 

รูป ช่ือ-สกุล ที่อยู่ โรงเรียน ต าแหน่ง 

 

นายศักดิ์อนันต์   
อนันตสุข  
 
 

46 ม. 10 บ.โนน
จ าปา ต.ธาตุ  
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 
32130 
โทร08-9028-6327 

ร.ร.นารายณ์ค าผง
วิทยา ต .ค าผง อ .
โนนนารายณ์ จ .
สุรินทร์ 32130 
สพม. 33   

ประธาน 
(จ.สุรินทร์)  
 

 

นายปรมินทร์    
แก้วดี  

57 หมู่ท่ี 7 ต.โพธ์ิ
วงศ์ อ.ขุนหาญ  
จ.ศรีสะเกษ 33150 
โทร08-4604-1413 

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ อ.เมือง  
จ.ศรีสะเกษ 33000
สพม. 28 

รองประธาน 
(จ.ศรีสะเกษ)  
 

 

นายว่องไว    
ธุอินทร์ 
 

23 ม. 7 ต.กระออม 
อ.ส าโรงทาบ  
จ.สุรินทร์ 32170 
โทร08-7997-2002 

ร.ร. ศรีสุขวิทยา  
ต .ศรีสุข อ .ส าโรง
ทาบ จ .สุรินทร์ 
32170  
สพม. 33 

เลขานุการ 
(จ.สุรินทร์)  
 

 

นายณัฐพล   
แสงทวี 
 

7 ม.3 ต.ค าผง อ.
โนนนารายณ์ จ.
สุรินทร์ 32130 
โทร08-5159-4391 

ร.ร.นารายณ์ค าผง
วิทยา ต .ค าผง อ .
โนนนารายณ์ จ .
สุรินทร์ 32130  
สพม. 33  

เหรัญญิก 
(จ.สุรินทร์)  
 

 

นายจักรพันธ์    
พิรักษา 
 

47 ม. 1 บ.ไพศาล 
ต.ไพศาล อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
31140  
โทร08-9283-1483  

ร.ร.ล าดวนพิทยาคม 
ต. ล าดวน อ.กระสัง 
จ.บุรีรัมย์ 31160  
สพม. 32 

นายทะเบียน 
(จ.บุรีรัมย์)  



 

 

นางสาวนิพาภรณ์  
ส่งเสริม   
 

29 ม. 12 บ.แดน
เกษม ต. เมืองเดช  
อ.เดชอุดม จ.อุบล  
ราชธานี 34160  
โทร08-9717-1788 

ร.ร.เดชอุดม ต.เมือง
เดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี  
34160 สพม. 29 

ปฏิคม 
(จ.อุบลราชธานี)  

 

นายจตุรภัทร    
ประทุม  
 

182 ม. 6 บ.หว่าน  
ต.โนนชัยศรี อ.โพน
ทอง จ.ร้อยเอ็ด 
45110   
โทร08-9940-2211 

ร.ร. ค านาดีพิทยา
คม ต.ค านาดี อ.
โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
45110 สพม. 27 

ประชาสัมพันธ ์ 
(จ.ร้อยเอ็ด) 

 

นายภักดี  คันธี  499 ม. 1 ต.ผักปัง 
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
36110 
โทร08-9625-6063 

ร.ร. ภูเขียว ต.ผักปัง 
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
36110 
สพม. 30 

กรรมการ  
(จ.ชัยภูมิ) 

 

นางสาวณิชัชฌา   
อาโยวงษ์ 

12 ม. 1 ต.เมือง
พะไล อ.บัวลาย จ.
นครราชสีมา 
30120 
โทร08-9423-9365 
 

ร.ร.หนองหว้าพิทยา
สรรค์ ต.หนองหว้า 
อ.บัวลาย จ. นคร 
ราชสีมา 30120 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ  
(จ.นครราชสีมา) 

 

นายไพศาล  
วงษ์กระโซ่ 

76 ม. 1 ต.หนองบัว 
อ.ดงหลวง  จ.มุกดา  
หาร 49140 
โทร08-5767-7368 

ร.ร.หนองสูงสามัคคี
วิทยา ต.หนองสูง
เหนือ อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร 49160 
สพม. 22  

กรรมการ  
(จ.มุกดาหาร) 

 

นางสาวธิดารัตน์   
สร้อยจักร  

272 ม. 1 ต.กุดชุม 
อ.กุดชุม อ.กุดชุม จ.
ยโสธร 35140 
โทร08-4959-2757 
 

ร.ร. ยโสธรพิทยา
คม ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ยโสธร 
35000 
สพม. 28  

กรรมการ  
(จ.ยโสธร) 
 

 

นางสาวกมนภัสร์   
ทุมนัส 

32 ม. 8 ต.บุ่ง อ.
เมือง จ.อ านาจ 
เจริญ 37000  
โทร08-9279-1972 
 
 

ร.ร.คึมใหญ่วิทยา 
ต.คึมใหญ่ อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ 
37000 
สพม. 29  

กรรมการ  
(จ.อ านาจเจริญ) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 
ชมรมครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) 

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดท่ี 2 (1 พฤษภาคม 2555-31 ธันวาคม 2559)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จ านวน 12 คน (มหาสารคาม-ขอนแก่น-อุดรธานี-กาฬสินธ์ุ-
สกลนคร-นครพนม-เลย-หนองบัวล าภู-หนองคาย-บึงกาฬ)  
 

รูป ช่ือ-สกุล ที่อยู่ โรงเรียน ต าแหน่ง 

 

นายบุญเลี้ยง    
จอดนอก 
 

75/1 ม. 12 ต.
ตลาดไทร อ.
ประทาย จ.นคร 
ราชสีมา 30180  
โทร08-3147-9974 

ร.ร.บ้านหัวบึง  ต.
บ้านขาว อ.เมือง  จ. 
อุดรธานี 41000 
สพ ป . อุดรธานี  
เขต 1 

ประธาน 
(จ.อุดรธานี) 

 

นายสราวุธ    
วิเชียรลม 
 

เลขที่ 12 ม. 20 
ต.สว่างแดนดิน 
อ.สว่างแดนดิน  
จ.สกลนคร 47110 
โทร08-7227-5604 

ร.ร.สว่างแดนดิน  
ต.สว่างแดนดิน 
อ.สว่างแดนดิน  
จ.สกลนคร 47110 
สพม. 23 

รองประธาน 
(จ.สกลนคร) 

 

นายช านาญ    
เพริดพราว 
 

203 ม.2 ต.ท่าศิลา 
อ.ส่องดาว  
จ.สกลนคร 47190  
โทร08-4511-2119 
 

ร .ร .เตรียม
อุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ ต./อ. สว่าง
แดนดิน สกลนคร 
47240  
สพม. 23 

เลขานุการ 
(จ.สกลนคร)  

 

นายวงค์ณภา    
แก้วไกรษร  
 

18 หมู่ 7 ต.ส่อง
ดาว อ.ส่องดาว 
จ.สกลนคร 47190 
โทร08-7216-9899 

ร.ร.โนนสะอาด
ชุมแสงวิทยา ต.
บ้านชัย อ.บ้านดุง 
จ.อุดรธานี 41190 
สพม.20 

เหรัญญิก 
(จ.อุดรธานี)  

 

นายอาทิตย ์ขูรีรัง 65/155 ม. 1 ต.ศรี
สองรัก อ.เมือง  
จ.เลย 42100 
โทร08-7223-0981 
 
 

ร.ร.อนุบาลเลย ต.
กุดป่อง อ.เมืองเลย 
จ.เลย 42000 
สพป. เลย 1 

นายทะเบียน 
(จ.เลย) 



 

 

นางสาวศศิธร 
บุญชวลิต 

19/5 ถนนพิทักษ์ 
สันติ ต.หนองญาติ 
อ.เมือง จ.นครพนม 
48000 
โทร08-5002-5747 
 

ร.ร.นครพนมวิทยา  
คม ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.นครพนม 
48000  
สพม. 22 

ปฏิคม 
(จ.นครพนม) 

 

นางนิตยาพร    
กินบุญ 

162 /59 ถ.เหล่านา
ดี ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40002 
โทร08-0199-6077 

ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม 
ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง  
จ.ขอนแก่น 40150 
สพม. 25 

ประชาสัมพันธ ์
(จ.ขอนแก่น)  

 

นายจตุรงค ์  
กมลเลิศ  
 

139 ม.9 ต.ธัญญา 
อ.กมลาไสย จ.
กาฬสินธุ์ 46130  
โทร08-3450-1327 

ร.ร.ร่องค า   ต.ร่อง
ค า อ.ร่องค า    
จ.กาฬสินธุ ์46210 
สพม. 24 
 

กรรมการ 
(จ.กาฬสินธุ)์ 

 นายรุ่งระวี    
ศิริบุญนาม 

776 ถนนนคร 
สวรรค์ ต.ตลาด  
อ.เมือง จ.มหา  
สารคาม 44000 
โทร08-3675-8278 

ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยา
คาร  ต.ปะหลาน  
อ. พยัคภูมิพิสัย   
จ.มหาสารคาม
44110 สพม. 26 

กรรมการ 
(จ.มหาสารคาม) 

 นางสาวนันท์นภัส  
พรมโสภา 

84 หมู่ 9 ถ.ศรีคุณา
ธาร  ต .หนองบัว  
อ.เมือง จ.หนองบัว 
ล าภู 39000 
โทร08-5756-9971 

ร.ร.กุดดินจี่พิทยา
คม ต.กุดดินจี่ อ.นา
กลาง จ.หนองบัว 
ล าภู 39350  
สพม. 19 
 

กรรมการ  
(จ.หนองบัวล าภ)ู 

 นางสาวหทัยรัตน์  
นาราษฎร์ 

170 ม. 1 ต.กวนวัน 
อ.เมือง จ.หนอง  
คาย 43000 
โทร08-7218-4011 

ร.ร. โพธ์ิตากพิทยา
คม ต.โพธ์ิตาก  
อ.โพธ์ิตาก จ.
หนองคาย 43130 
สพม. 21 

กรรมการ 
(จ.หนองคาย) 

 นางเจนจิรา   
แสนไชย 
 

103 ม. 11 ต.หนอง
เลิง อ.บึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ 3800 
โทร08-2109-6105 

ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 27 อ.โพน
พิสัย จ.หนองคาย 
43120  
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  

กรรมการ 
(จ.บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

หมายเหตุแนบท้าย 
  1. ชมรมครูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) และชมรมครูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มีอิสระในการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายครูในพื้นที่ของตนเอง 
 2. ประธานชมรม แต่ละกลุ่ม มีอ านาจให้กรรมการบริหาร  ในกลุ่มของตน  พ้นจากต าแหน่ง และ
แต่งตั้งสมาชิกอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ (ตามความในระเบียบและข้อบังคับชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ีพุทธศักราช 2553) แต่อย่างน้อยกรรมการผู้นั้นควรได้ร่วมเป็น
กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ ผู้ถูกให้พ้นจากต าแหน่งพึงเข้าใจว่า เป็นการด าเนินการเพื่อพัฒนา
เครือข่ายให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น   
  3. กรณีกระท าการในนาม “ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  ให้บุคคลที่อยู่ในต าแหน่งประธาน รองประธาน 
เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม และประชาสัมพันธ์ ของทั้งสองกลุ่ม รวมจ านวน 14 คน ร่วม
กระท าการในนาม  “ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู 
สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยให้ประธานชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 4. กรณีกระท าการในนาม “ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ครู สควค.)” ให้บุคคลที่กระท าการในนามชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจ านวน 14 คน กระท าการใน
นามชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) โดยให้
ประธานชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ประธานชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)  
 

 


